ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιούνται από τη στατιστική υπηρεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ και από
το Σωματείο και είναι απόρρητα.
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου, για τη χρήση αυτών (τηλεφώνων, διευθύνσεων αλληλογραφίας και διευθύνσεων
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail) για την επικοινωνία μαζί μου, την αποστολή ενημερώσεων και κάθε είδους
εγγράφων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………ΣΩΜΑΤΕΙΟ………………… ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ…………..………………

Γενικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:

.........................................................................................................................

Φύλο:

Άνδρας □ Γυναίκα □

Ηλικία:

έως 18 □

Επάγγελμα:

.........................................................................................................................

18-25 □

26-40 □

41-60 □

61+ □

Αν είστε συνταξιούχος σημειώστε το προηγούμενο επάγγελμά σας
και αν είστε φοιτητής/τρια σημειώστε σε ποια σχολή.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: ..........................................................Περιοχή:.................................................................
Τηλέφωνα:

Οικίας:

...............

Εργασίας: ................

Email:

................................................

Κινητό:

...............

Ιστοσελίδα/blog: .....................................

Πείτε μας για το Μπριτζ
Έχετε ξαναπαίξει Μπριτζ στο παρελθόν;
Ναι □

Όχι □

Αν η απάντηση είναι “ναι”, γράψτε λίγα λόγια σχετικά με το πού, πότε και γιατί σταματήσατε:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Γνωρίζετε ότι το Μπριτζ είναι πνευματικό άθλημα, αναγνωρισμένο από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού;
Ναι □

Όχι □

Πότε πρωτοακούσατε για το Μπριτζ και από πού;
....................................................................................................................................................................................................

Έχετε γνωστούς που παίζουν μπριτζ;
Ναι □

Όχι □
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Πείτε μας για το Μπριτζ
Παίζετε άλλα πνευματικά παιχνίδια;
Ναι □

Όχι □

Αν η απάντηση είναι “ναι”, γράψτε ποια: .............................................................................................................

Παίζετε άλλα παιχνίδια με τράπουλα;
Ποτέ □

Σπάνια □

Συχνά □

Πολύ συχνά □

Αν η απάντηση δεν είναι “ποτέ”, γράψτε ποια: .........................................................................

Πώς πληροφορηθήκατε για τα μαθήματα Μπριτζ;
(μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

Από φίλο ή φίλη που παίζει □
Από διαφήμιση στο ραδιόφωνο □
Από ποιο σταθμό; ................................................
................................................

Πρωί □ Μεσημέρι □
Βράδυ □

Απόγευμα □

Από διαφήμιση στην τηλεόραση □
Από ποιο σταθμό; ................................................

Από το Internet □
Από μήνυμα:

στο κινητό μου □

στο email μου □

Ενδιαφέρθηκα και το έψαξα μόνος/η μου □
Περιγράψτε:

.......................................................................................................................................................................

Άλλο □
Περιγράψτε:

.......................................................................................................................................................................

Τί πιστεύετε ότι θα σας προσφέρει το Μπριτζ;
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
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